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فالصـحة او  نـاقالتحية اذا قلت بكالم خربى ان كنـت الصالة وال وعىل  نبيكلك احلمد واملنة    فإذا  وال يمنع النقل واملدعى اال جمازا اذ املنع  ىف عرفهم طلب الدليل عىل مقدمته فالدليل مدعيا  منع جمردا او مع السند  اشتغلت به

و إنـام قـال عـىل النبـى دون ) قوله نبيك(االختصاص  اى ال لغريك فتقديمه يفيد) قوله لك احلمد(  قوله (املرشدى آثر الناظم لفظ النبى عىل الرسول لداللته عىل الرشف والرفعة اهـ رشح عقود اجلامن كفايـة العـوام قـال اهــ حاشـية  "ئكته يصلون عـىل النبـىان اهللا ومال"الرسول اتباعا لقوله تعاىل  ن املالئكة االستغفار ومن املؤمنني الدعاء هذا عىل تفسريها املشـهور وهى من اهللا الرمحة وم) الصالة ىل املؤمنني دعاء بعضهم لبعض اهــ ثم العطف بالنسبة اىل اهللا تعاىل الرمحة واىل املالئكة االستغفار واواستصوب ابن هشام ىف املغنى تبعا للسهيىل ان الصالة لغة بمعنى واحد وهو العطـف  ورعند اجلمه وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته واحرتز به عن الكالم االنشـائى ) قوله كالم خربي( املرشدى تى بمن شاركك ىف السـامع اهــ منهـل مدعاك باى وجه يتيرس لك سواء حترض من سمعت منه او تأفيحرض الناقل الكتاب املنقول عنه اى ان كان النقل من الكتاب واما ان كان بالسمع فعليك ان تثبت السائل طلب بيان صحة النقل ومعناه ان يطلب السائل من الناقل بيان صدقه ىف نسبة القول اىل قائله اى فيتوجـه عليـك مـن قبـل  )قوله فالصـحة(اثبات احلكم بالدليل لكونه مفضيا لكثرة النزاع اهـ ىف  سنة اهـ رشح الولدية وقال الشيخ عبد الرشيد النقل من الكتاب او من الثقـة ىف زماننـا اوىل مـن بالسلب وسواء كان بالسمع او من الكتاب كام تقول قال ىف املوافق اهللا متكلم ازىل وقال االمام النيـة اب او املعنى اى عىل وجه اليتغري معناه وان تغري لفظه مظهرا انه قول الغـري اهــ سـواء كـان باالجيـقال السيد النقل هو االتيان بقول الغري عىل ما هـو عليـه بحسـب ) قوله ناقال(جترى فيه املناظرة  فال وهو من نصب نفسه لبيان احلكم بالدليل ان كان نظريا او بالتنبيه ان كان بدهييا ) قوله مدعيا(اإلفادة  اك كـان اى فيتوجه عليك من فبل السائل طلب الـدليل عـىل مـدع) قوله فالدليل(اهـ منهل اإلفادة  قل ـــــصحة الـدليل شـطرا او رشطـا اهــ يسـتبان ممـا ذكرنـا عـدم توجـه املنـع حقيقـة عـىل الناى عىل مقدمة معينة من مقدماته قال ىف احلسينية واملقدمة ما يتوقف عليه ) قوله عىل مقدمته( الولديةالدليل عليه باى لفظ كان جماز ىف النسبة واملراد طلب الدليل عىل شىء من مقدمات دليله اهـ فطلب عدم التسليم وطلب البيان فال جتوز فيهام اهـ كلنبوى هذا ىف املدعى الغري املدلل واما اذا كان مـدلال ومعناه ال يستعمل لفظ املنع وما يشتق منه ىف طلب الدليل عليهام اال جمازا اهـ الولدية واما اسـتعامل ) قولـه وال يمنـع الـخ(ب منك الدليل الدال عىل صحتها اهــ شـيخنا او ال نسلم دعواك اى انا اطلدعواك هذه القائلة ان هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة ممنوعة او غري مسلمة او مطلوبة البيـان الدال عىل صحتها مثال ذلك ان يقول املدعى هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فيقـول السـائل بة البيان او ال نسلم دعواك اى انا اطلب منك الدليل هذه ممنوعة او غري مسلمة او مطلو واكدعال يق اى اذا اشتغلت اهيا املدعى باقامـة الـدليل عـىل ) اذا اشتغلت بهقوله ف( وى اهـ الرشيديةـــــوالدع قولـه (البيان او ال نسلم صغرى دليلك او كربى دليلك اى انا اطلب منك الدليل الدال عىل صحتها مة او مطلوبـة وظائف االوىل املنع كان يقال املقدمة الصغرى من دليلك او كرباه ممنوعة او غري مسـلاى يتوجـه عليـك مـن قبـل السـائل ثـالث ) قوله منـع(مدعاك ويسمى حينئذ معلال اهـ الرشيدية  وان قلنا مل الجيوز ان يكون حيوانا فهذا اعم مطلقا وان قال مل الجيوز ان يكون ابيض فهذا اعـم مـن الجيوز ان يكون زنجيا فهذا اخص مطلقـا  فهذا سند مساو لنقيض املمنوع وهو انه إنسان وان قال ملبضاحك ألنه ليس بإنسان فان قال السائل ال نسلم انه ليس بإنسان مل الجيوز ان يكـون ذلـك ناطقـا واالخص مطلقا واالعم مطلقا واالعم من وجه واملباين ولنمثل للكل فإذا قلنـا هـذا الشـبح لـيس تامل العقىل مخسة اقسام املساوى السند اقوى منه والسند ىف عرفهم ما يذكر لتقوية املنع والسند باالحقال املرعشى املنع اما جمرد عن السند او مقرون به واملنع املجـرد صـحيح لكـن املنـع مـع ) جمردا الخ
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 رصت  مانعا وال يدفع السند اال اذا كان مساويا او نقض بالتخلف او عورض بدليل اخلالف ففى الصورتني   لو كان كذا وليس كذلك ويقال له سند حىل اهـ شيخنا  و كذا ويقال له سند قطعي والثالثة إنام يتم ما ذكرتم أن ويقال له حينئذ سند جوازى والثانية كيف وهوجه وان قال مل الجيوز ان يكون حجرا فهذا مباين اهـ وللسند صيغ ثـالث احـدمها مل الجيـوز كـذا 
اى ) قوله بـالتخلف(كان العامل متغريا فسندك القائل مل الجيوز ان يكون العامل قديام باطل اهـ شيخنا ه كلام كان العامل متغريا فسندك القائل مل الجيوز ان يكون العامل قديام باطـل لكـن العامل قديام باطل ألنحادث فسندك القائل مل الجيوز ان يكون العامل قديام باطل او يقول سندك القائل مل الجيـوز ان يكـون القائل مل الجيوز ان يكون العامل قديام باطل بل العامل حادث ألنه متغري وكل متغري حادث ينتج العـامل الجيوز ان يكون العامل قديام فيجيـب املعلـل سـندك  السائل مانعا لصغراه ال نسلم ان العامل حادث ملذلك ان يقول املعلل العامل له حمدث ألنه حادث وكل حادث له حمدث ينتج العامل لـه حمـدث فيقـول املرعشى الن بابطاله يبطل نقيض املمنوع فيثبت عينه الستحالة ارتفاع النقيضني اهـ الولديـة مثـال اى لنقـيض املمنـوع قـال ) ولـه مسـاوياق( اى و ال ينفع املعلل دفـع السـند) قوله وال يدفع السند(  قولـه (االخرى امر ذو بال فينبغى تصديرها ببسملة اخرى وهكذا اىل ما ال هناية لـه فيتسلسـل اهــ نبغـى تصـديرها ببسـملة اخـرى وتلـك فهو باطل ووجه االستلزام ان البسملة نفسها امر ذو بال فيبالبسملة فيقول السائل دليلك هذا باطل ألنه مستلزم للتسلسل وهو حمال وكل مـا يسـتلزم املحـال بالبسملة ألنه امر ذو بال وكل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره ا التصـنيف ينبغـى تصـديره بالبداهة ومثال النقض بشاهد االستلزام للمحال ان يقـول املعلـل هـذاملدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ووجه اجلريان ان احلوادث اليومية اثر القديم مع اهنـا حادثـة القديم قديم  فالعامل قديم فيقول السائل دليلك هذا باطل ألنه جار ىف مدعى اخر متخلفا عنه حكـم وكـل مـا هـو اثـر بشاهد التخلف ان يقول املعلل عىل مذهب الفالسفة العامل قديم ألنه اثر القـديم املعلل ىف املادة الفالنية وختلف مدعاه عنه ووجه استلزامه فسادا افاده كامل املحـارضة مثـال الـنقض وكل ما يستلزم املحال فهو حمال اهـ شيخنا وجيب عىل السائل الناقض ان يبـني وجـه جريـان دليـل ال املدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل او دليلك هذا باطل ألنه مستلزم للدور او التسلسل وهو حمواآلخر استلزام الفساد اهـ وتقريره دليلك هذا باطل ألنه جار ىف مـدعى آخـر متخلفـا عنـه حكـم واالستلزام للمحال قال منال عمر زاده واملشـهور ان شـاهده منحرصـ ىف امـرين احـدمها التخلـف  السـائل الـنقض بشـاهد التخلـف واالستلزام للمحال ففيه اكتفاء اى الوظيفة الثانية مـن وظـائف بالد احلبشة وكل إنسان من بالد احلبشة زنجى ينتج هـذا اليشـء زنجـى اهــ شـيخنا ألنه إنسان من ضاحك ينتج هذا الشىء ضاحك او بإثبات االخص فيقول دليلك الخ وهو ان هذا الشـىء زنجـى إنسان او بإثبات املساوى فيقول دليلك الخ وهو ان هذا الشىء ضاحك ألنه متعجب وكل متعجب يض فيقول دليلك هذا وان دل عىل صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هـذا الشـىء النقالشىء ال إنسان ألنه حجر وكل حجر ال إنسان فهذا الشىء ال إنسان فيعارضه السـائل امـا بإثبـات هذا وان دل عىل صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه اهـ شيخنا مثال ذلك ان يقـول املعلـل هـذا ر املعارضة ان يقال دليلـك منهل اإلفادة وتقريافاده ىف ص مطللقا من نقيضه او مساوى نقيضه او اخامة الدليل عىل خالف املدعى واملراد باخلالف اعم من ان يكون نقيض املدعى ـاى بإق) بدليل اخلالف م املدعى او ال نسلم ان يكون هذا الدليل مستلزما للدور او للتسلسل او ال نسلم ان يكون هـذا حكيقال ال نسلم ان يكون هذا الدليل جاريا ىف مدعى اخر او ال نسلم ان يكون هذا الدليل متخلفا عنـه الدليل او بمنع التخلف او بمنع استلزامه للمحال او بمنع االستحالة افاده املرعشى ىف الولدية كـان النقض بمنع الكربى بل بمنع الصغرى اهـ الولدية وذلـك قـد يكـون بمنـع جريـان  وال جياب عنفالوظيفة املوجهة من قبل املعلل املنع وذلك بان يمنع مقدمة من مقدمات دليل السائل قال املرعشى اى ) قولـه رصت مانعـا(اى ىف صوريت النقض واملعارضة مـن قبـل السـائل ) قوله ففى الصورتني(
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املعلل عند الـنقض املـذكور ال ىف االربعني كام اهنا تزكى لغريها تزكى لنفسها ومثال الرابع ان جييب مستلزما للتسلسل مل الجيوز ان تكون البسملة كام اهنا تبسمل لغريها تبسمل لنفسها كالشاة الواحدة ن يكـون هـذا الـدليل وهكذا اىل ما ال هناية له فيتسلسل فيجيب املعلل مانعـا لالسـتلزام ال نسـلم اذو بال فينغى تصديرها ببسملة اخرى وتلك االخرى امر ذو بال فينغـى تصـديرها ببسـملة اخـرى مستلزم للتسلسل وهو حمال وكل ما يستلزم املحال فهو حمال ووجه االستلزام ان البسملة نفسها امر لـك باطـل ألنـه التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة ألنه امر ذو بال الـخ فنقضـه السـائل فيقـول دليبالنجس معناه املشهور ولكننى اردت به احلرمة كائنا ما كـان ومثـال الثالـث ان يقـول املعلـل هـذا النقض املذكور ال نسلم ان يكون هـذا الـدليل متخلفـا عنـه حكـم املدعـة ىف احلشـيش النـى مل ارد املعلل عنـد احلشيش كيف وان املراد باملسكر املسكر املائع واحلشيش غري مائع ومثال الثانى ان جييب بنجس فيجيب املعلل مانعا للجريان ال نسـلم ان يكـون هـذا الـدليل جاريـا ىف مـدعى اخـر وهـو السائل فيقول دليلك باطل ألنه جار ىف مدعى آخر الخ ووجه اجلريان ان احلشيش مسكر مع انه ليس نقضـه ول نجـس فــــــــان يقول املعلل الكحول نجس ألنه مسكر وكل مسكر نجس ينتج الكحالدور او التسلسل حماال اهـ شيخنا وينبغى ان يكون مقرتنا بالسند مطلقا اهـ منهل اإلفادة مثال االول  بانـه تأديـة احلـروف  فقيل انه اضافة القدرة اىل املقدور فيمنع مستندا بانـه حقيقـى او يعـارض صل او يـنقض بـاخللقفيمنع بجواز املجاز فيدفع باال "وكلم اهللا موسى تكليام"اىل ذاته تعاىل بأن تقول اهللا تعاىل متكلم بكالم ازىل ناقال عن املقاصد او مدعيا بدليل انه اسند الكـالم حقيقـة   لوكان يستغنى عنه وليس كذلك اهـ شيخنا كل ماء متغري بمخالطة ال يصح به الوضوء إنـام يـتم مـا ذكـرتم ان  بمنع الكربى فيقول ال نسلم انالصغرى فيقول ال نسلم ان هذا املاء متغري بمخالطة كيف وهو يتميز ىف رأى العني ويمكن فصله او وكل متغري بمخالطة ال يصح به الوضوء ينتج هذا املاء ال يصح به الوضوء فيجيب املعلل اما بمنـع هذا املاء ماء ال يصح به الوضوء ألنه متغري بمخالطة صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان يصح به الوضوء ينتج هذا املاء ماء يصح به الوضوء فعارضه السائل فيقول دليلك هذا وان دل عىل وء ألنه ماء مطلق وكل مـاء مطلـق ـــــصورة املعارضة ان يقول املعلل هذا املاء ماء يصح به الوضلوكان حقيقيا وليس كذلك ومثـال املنـع ىف  لم ان يكون هذا التسلسل حماال إنام يتـم ما ذكرتم اننس  ان الكالم لفى الفؤاد وإنام   جعل اللسان عىل الفؤاد دليال  بان يقال ال نسلم ان الكالم مركب من احلروف فيمنع احلادثة
د املصنف من قوله اذا قلت بكـالم الـخ ملـا علمـت ان القواعـاى ىف متثيل ما ذكره ) قوله بان تقول(  رى كتب الفنون مشحونة باالمثلـة تسـهيال ـية التتضح عند املتعلمني اال باالمثلة اجلزئية فلذا تالكل اى بان تقول قال ىف املقاصد اهللا تعاىل متكلم ) قوله ناقال(للمبتدى اهـ الدسوقى ىف حاشية الشمسية  اى ) قوله او مدعيا الـخ( توجه عليك طلب الصحة من قبل السائل فتحرض الكتاببكالم ازىل فإذا  وكلم "بان تقول اهللا تعاىل متكلم بكالم ازىل ألنه كلام كان اهللا تعاىل اسند الكالم حقيقة اىل ذاته تعاىل  عـاىل مـتكلم فاهللا تعاىل متكلم بكالم ازىل لكن اهللا تعاىل اسند الكالم الـخ فـاهللا ت "اهللا موسى تكليام اى  ) قولـه او يـنقض(سناد جمازيا باطل اهـ شـيخنا هو احلقيقة فسندك القائل مل الجيوز ان يكون االاالسناد هو احلقيقة فسندك القائل مل الجيوز ان يكون االسناد جمازيا باطل لكن كان االصل ىف االسناد االصل بان تقول سندك القائل مل الجيوز ان يكون االسناد جمازيـا باطـل ألنـه كلـام كـان االصـل ىف ب بابطـال السـند املسـاوى بـدليل اى فتجي )قوله فيدفع باالصل(وهذا سند مساو لنقيض املمنوع بان يقول ال نسلم ان اهللا تعاىل اسند الكالم حقيقة اىل ذاته تعاىل مل الجيـوز ان يكـون االسـناد جمازيـا اى فالوظيفة االوىل من وظائف السائل املنع مستندا باالسناد املجـازى  )قوله فيمنع الخ(بكالم ازىل  ووجه اجلريان ان اهللا تعاىل اسـند  هذا باطل طل ينتج دليلكحكم املدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باحكم املدعى وكل دليل هذا شأنه بان تقول دليلك هذا باطل ألنه جار ىف مدعى آخـر متخلفـا عنـه اى بجريان الدليل ىف اخللـق متخلفـا عنـه ) قوله باخللق( الوظيفة الثانية من وظائف السائل النقض
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) قوله فيمنـع الـخ(بخلق ازىل الن اخللق اضافة القدرة اىل املقدور عىل ما ذهب اليه بعض املتكلمني ووجـه التخلـف ان اهللا تعـاىل لـيس خالقـا  "خلق السموات واالرض"اخللق حقيقة اىل ذاته تعاىل  دا بـان اخللـق امـر حقيقـى ال ضـاىف بـان تقـول ال نسـلم ان يكـون اى فتجيب بمنع التخلف مستن قوله (اى الوظيفة الثالثة من وظائف السائل املعارضة ) قوله او يعارض(ألنه امر حقيقى اهـ شيخنا ذا الدليل متخلفا عنه حكم املدعى ىف اخللق إنام يتم ما ذكرتم ان لوكان اضافيا وليس كذلك ــــــه ف مركبا من احلروف احلادثة فاهللا تعاىل ليس متكلام بكالم ازىل لكن كان الكـالم مركبـا مـن احلـروصحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان اهللا تعاىل ليس متكلام بكالم ازىل ألنه كلام كان الكالم اى بدليل ان الكالم مركب من احلروف احلادثة بان يقول دليلك هذا وان دل عىل )  بانه تأدية احلروف قوله (اى فتجيب بمنع املقدمة االستثنائية )  قوله فيمنع الخ(احلادثة فاهللا تعاىل ليس متكلام بكالم ازىل  انـه  سالة جعله اهللا خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنـات النعـيمهذا آخر ما اردنا عىل هذه الر ان الكالم لفى الفؤاد وإنام      جعل اللسان عىل الفؤاد دليل اى كيف وان الكالم لفى الفؤاد كام قال الشاعر) ال نسلم ان الكالم الخ رجـب سـنة  24جدير ووقع الفراغ مـن تسـويده يـوم االحـد املوافـق  عىل ما يشاء قدير وباالجابة                         افادنيها والق الكرب واحلسدا  وقل فالن جزاه اهللا صاحلة بداره امن العلوم فالزم شك  ان بفائـدةــــاذا افادك إنس واقول ما قال بعضهم الذكر  ومجيل والدعوات   رـاالرجاء االج نفوا صما  دفـا للذمـلكى يصريوا ه  فالناس مل يصنفوا ىف العلم واقول ما قال ابن الوردى  وعىل آله وصحبه واحلمد هللا رب العاملني  سيدنا حممد وصىل اهللا عىل اهللا غفر اهللا له ولوالديه وملشاخيه والحبائه آمني قر العباد مفتاح بن مأمون بن عبدهـ عىل يد اف1416
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 حسبي مدا   عليه  وهو ـمعت      ريب و ـلعف  يا ــفقلت   راج البحث م   فن   ـضمنته   مه    غث    عن   فهاك  نظام خاليا  الثقات     به ــوصح   له   آو    ـالة  ـالص أفضل    عليه   منه بالصواب ومرسل   الرسول      اخلطاب    وبعد  محد  مفهم  منهج  خري   سلوك  ربه  من       املرجتي املرصفي   زين يقول   

ريك فتقديمـه يفيـد اى ال لغـ) قولـه لـك احلمـد(عىل سنن السلف الصالح اهـ تلخيص األسـاس ابتدأ بالبسملة إقتداء بالكتاب العزيز وامتثاال بحديث البسملة وجريا ) قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم(واهللا اسأل وبنبيه الكريم أتوسل ان ينفع هبا النفع العميم كام نفع بأصوهلا آمني وهـذا آوان الرشـوع عيف اخلطأ اىل ما هو احلق والصواب بعد التحقق والثبات ويعذرنى يف ذلك إذ هى بضاعة الفقري الضمن عيب أو خطأ فمن ذهنى الكليل واملرجو ممن اطلع عليها بعني اإلنصاف ان يصلح ما هو متعـني امء األعالم ومن تقريرات املشايخ الكرام فام كان فيها من صواب فمنسوب اىل هؤالء ومـا كـان العلأمثاىل تبرصة ولعلها تكون للمنتهني من األفاضل تذكرة وليس ىل يف ذلك إال جمرد النقل مـن كتـب ولوالدهيم ومشاخيهم وأحبائهم آمني هذه تقريرات مفيدة عىل الـنظم املرصـفى مجعتهـا للقـارصين عني أما بعد فيقول كثري املساوى مفتاح بن مـأمون بـن عبـد اهللا املرتـى غفـر اهللا هلـم آله وصحبه أمجبسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل ارشف األنبياء واملرسلني وعـىل   ان اهللا ومالئكتـه "و إنام قال عىل النبى دون الرسول اتباعـا لقولـه تعـاىل ) قوله نبيك(االختصاص   القيل ذا   واضح إن  كان غري   يطلب   الدليـل       ادعيت   أو  اذل     نقلته    فيام    زمــتلت  مل        إذا  لللنق التصحيح  فيطلب  ـربـمعت  عن   فيه   نقلت   إذا        خـرب متام    ذا    قوال إن قلت  ***  اك اللفظى خالف االصل لتعدد الوضع فيه واالصل خالفه انتهى فاالشرتاك املعنوى اوىل الن االشرتواشرتكت فيه افراده كأسد انتهى قال ىف حتفة احلبيب اذا دار االمر بني االشـرتاك اللفظـى واملعنـوى وبالنسبة لغريهم الدعاء وعىل هذا فهـى مـن قبيـل املشـرتك املعنـوى وهـو مـا احتـد لفظـه ومعنـاه بة هللا تعاىل الرمحة وبالنسـبة للمالئكـة االسـتغفار العطف لكنه خيتلف باختالف العاطف فهو بالنساللفظى وهو ما احتد لفظه وتعدد معناه كلفظ عني واختار ابى هشام ىف مغنيه ان معناها واحـد وهـو املقرونة بالتعظيم ومن املالئكة االستغفار ومن غريهم الدعاء وعىل هذا فالصالة من قبيـل املشـرتك  فيض االله والصالة من اهللا الرمحـة قال ىف) قوله الصالة(عىل الرشف والرفعة اهـ رشح عقود اجلامن اهـ حاشية كفاية العوام قال املرشدى آثر الناظم لفظ النبى عىل الرسول لداللته  "يصلون عىل النبى
احرتز بـه عـن ) قوله ذا متام(كلية وقول املناطقة املهملة ىف قوة اجلزئية خمصوص بغريها اهـ الصبان هذه القضية كلية بناء عىل ما رصح به الشيخ ىف الشـفاء ان مهملـة العلـوم ) قوله إن قلت قوال الخ(  فيه املناظرة نحو هـؤالء  املركب الناقص فال جترى فيه املناظرة نعم ان كان ىف قوة املركب التام جرت وهو مـا احتمـل الصـدق والكـذب ) قوله خرب(رجال احد عرش وجاءنى انسان زنجي اهـ الصبان  قـال السـيد النقـل هـو ) قوله إذا نقلت(ى فال جترى فيه املناظرة لذاته واحرتز به عن الكالم االنشائ من الكتاب كـام تقـول قـال ىف قول الغري اهـ سواء كان باالجياب او بالسلب وسواء كان بالسمع او غري معناه وان تغري لفظه مظهرا انه االتيان بقول الغري عىل ما هو عليه بحسب املعنى اى عىل وجه اليت سنة اهـ رشح الولدية وقال الشـيخ عبـد  الوضوءازىل وقال االمام النية ىف بكالم اهللا متكلم  فقاملوا ننا اوىل من اثبات احلكم بالـدليل لكونـه مفضـيا لكثـرة الرشيد النقل من الكتاب او من الثقة ىف زما اى فيتوجه عليك من قبل السائل طلب بيان صحة النقل ) فيطلب التصحيح للنقـل قوله (النزاع اهـ 
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زم فيام نقلتـه ـإذا مل تلت( سواء حترض من سمعت منه او تأتى بمن شاركك ىف السامع اهـ منهل اإلفادةلكتاب واما ان كان بالسمع فعليك ان تثبت مدعاك باى وجه يتيرسـ لـك عنه اى ان كان النقل من اومعناه ان يطلب السائل من الناقل بيان صدقه ىف نسبة القول اىل قائله فيحرض الناقل الكتاب املنقول  وان التزمت صحته وذا ال يتصور يف املفرد واإلنشاء واملركب الناقص فريد عليك أي التصحيح ) لذا احلمـد هللا فـاطر  "هذا املنقول صحيح أو تقوية مقالك به كأن تقول العامل حادث كام قال اهللا تعـاىل ومن التزام صحة املنقول حكمك عليه بأنه صحيح بأن تقـول بعـد النقـل الذي امجع املسلمون عليه ة إال أن جيب اإليامن به أي بمضمون ذلك املنقول وهو قول اهللا وقـول نبيـه واملمكـن يث اآلتاالبحا اى انا اطلب منك ينبغى تصديره بالبسملة ممنوعة او غري مسلمة او مطلوبة البيان او ال نسلم دعواك املدعى هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فيقول السائل دعواك هذه القائلـة ان هـذا التصـنيف او مطلوبة البيان او ال نسلم دعواك اى انا اطلب منك الدليل الدال عىل صحتها مثال ذلك ان يقـول مة فيتوجه عليك من فبل السائل طلب الدليل عىل مدعاك كان يقال دعواك هذه ممنوعة او غري مسـلاى ) قولـه يطلـب الـدليل(احلكم بالدليل ان كان نظريا او بالتنبيه ان كان بدهييا اهـ منهـل اإلفـادة أي بأن تكون مدعيا وهو مـن نصـب نفسـه لبيـان ) قوله ادعيت( اهـ البهتى "السموات واألرض   قد  وقعا  ما   فادر   جمازا   إال     يمنعا   ليس     لنقل وا  واملدعى  *** واهللا اعلم اىل جمهول نظري اهـ منال حنفىلوكان بدهييا او نظريا معلوما فال يطلب منك الدليل اذ الدليل هو القول املركب من قضيتني للتأدى أي اذا كان املدعى نظريا غري معلـوم اذ ) قوله ان كان غري الخ( الدليل الدال عىل صحتها اهـ شيخنا
واهللا  عليه باى لفظ كان جماز ىف النسبة واملراد طلب الدليل عىل شىء من مقدمات دليله اهـ الولديـةالتسليم وطلب البيان فال جتوز فيهام اهـ  هذا ىف املدعى الغري املدلل واما اذا كان مدلال فطلب الدليل وامـا اسـتعامل عـدم ىف طلب التصحيح للنقل وىف طلب الدليل عىل املدعى اال جمـازا قـال كلنبـوى فال يستعمل لفظ املنع وما يشتق منه كان جزء الدليل او امرا خارجا عنه كالرشائط اهـ منهل اإلفادة قياس او جزء الدليل والرابع ىف املباحث االدبية وهو املراد هنا ما يتوقف عليها صحة الدليل سـواء زء يذكر قبل املقصود الرتباط به ويقال هلا مقدمة كتاب والثالث ىف املباحث املنطيقية قضية جعلت جفلها معان االول والثانى ىف اوائل الكتب ما يتوقف عليه الرشوع ىف العلم ويقال هلا مقدمة علم ومـا واملقدمة لغة اول الشىء واما ىف االصطالح  عىل مقدمة معينة من مقدمات الدليل حقيقة طلب الدليليكون بمعنى طلب تصحيحه ومنع املدعى يكون بمعنى طلب الدليل عليه اهـ مـنال حنفـى اذ املنـع أي وال يطلق عىل واحد منهام انه ممنوع اال جمازا اهـ الصبان فمنع النقـل ) الخواملدعى والنقل قوله (   اعتمد الذي  به  ومعه  وهو     السند  واملنع   يأيت  خاليا  عن  قيل    وفيه  وذاك   حاصل       الدليل   إذ   منعه  أن   يطلب   مدلال  ال يورده فإن   يكن       مورده   فأول   جزء    الدليل   معارضه جممل  نقضو منع      عارضه  للدليل    ثالث     ثم *** اعلم
مة الدليل عىل مدعاك يتوجه عليك من قبـل اى اذا اشتغلت اهيا املدعى باقا) قوله ثم ثالث للدليل(  اهـ الرشيدية وأسلمها املنع إذ ال جيب له سند  السائل ثالث وظائف املنع والنقض االمجاىل واملعارضة ويسمى بالنقض التفصيىل واملنع احلقيقـى واملناقضـة أي هو املنع ) قوله فأول(وال دليل اهـ الولدية  كـان قال يف الرشيفية املنع طلب الدليل عىل مقدمة معينة اهـ اه أي صغراه أو كرب) جزء الدليلقوله ( او اهـ منهل اإلفادة يقال املقدمة الصغرى من دليلك او كرباه ممنوعة او غري مسلمة او مطلوبة البيان  اى منـع ) قولـه منعـه(أي ال يـورد السـائل االول ) قوله ال يورده(جزء الدليل أي ) قوله فان يكن( اهــ شـيخنا ال نسلم صغرى دليلك او كربى دليلك اى انا اطلب منك الدليل الـدال عـىل صـحتها قال املرعشى املنع اما جمرد عن السند او مقرون به واملنع املجرد صحيح ) قوله واملنع يأيت الخ(السائل 
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 صفا  فباحللوإن  أتى عقال       يكتفى وباجلواز   فيه  عقال   ينفع أخص  ليس  وإن يكن     فيدفع   فإن   يكن   مساويا    *** واهللا اعلم اهـ شيخناكذا ويقال له سند قطعي والثالثة إنام يتم ما ذكرتم أن لو كان كذا وليس كذلك ويقال له سـند حـىل نئذ سند جوازى والثانية كيف وهو وللسند صيغ ثالث احدمها مل الجيوز كذا ويقال له حي مباين اهـ مطلقا وان قال مل الجيوز ان يكون ابيض فهذا اعم من وجه وان قال مل الجيوز ان يكون حجـرا فهـذا وان قال مل الجيوز ان يكون زنجيا فهذا اخص مطلقا وان قلنا مل الجيوز ان يكـون حيوانـا فهـذا اعـم نوع وهو انـه إنسـان نسلم انه ليس بإنسان مل الجيوز ان يكون ذلك ناطقا فهذا سند مساو لنقيض املموجه واملباين ولنمثل للكل فإذا قلنا هذا الشبح ليس بضاحك ألنه ليس بإنسان فان قـال السـائل ال لتقوية املنع والسند باالحتامل العقىل مخسة اقسام املساوى واالخص مطلقا واالعم مطلقا واالعم من كر قال املرعشى والسند ىف عرفهم ما يذ) قوله وهوالذي به اعتمد(لكن املنع مع السند اقوى منه اهـ 
 وفيه خلف  نحوه   ال  تصبو  واملنع من قبل الدليل غصب   ***  واهللا اعلم واكثر وقوع احلل بعد النقض اإلمجايل وستعرف النقض اإلمجايل اهـمبنى املقدمة املمنوعة واحلـل هـو بيـان منشـأ الغلـط  الذي سنده يف الصورة الثالثة حال ألن فيه بيانيف السند اجلواز ال يتوقف صحة املنع عىل إثبات السند الذي ذكر معه عىل سبيل القطع ويسمى املنع القطع كأن يقال كيف وهو ناطق أو يقال إنام يصح ما ذكرته لو كان غري ناطق وليس كذلك وملا كفي أن يكون ناطقـا وقـد يـذكر عـىل سـبيل سبيل التجويز كأن يقال ال نسلم انه ليس بإنسان مل ال جيوز قال املرعشى ويكفى يف االستناد به جوازه عقال فقد يذكر عـىل  اهـاملعلل إبطاله لو استند به السائل املعلل إبطال األخص مطلقا بل إبطال املساوي وأما األعم مطلقا فال جيوز االسـتناد بـه لكـن ينفـع هبام لكـن ال ينفـع ينفع املعلل إبطاهلام لو استند هبام السائل واملساوي واألخص مطلقا جيوز االستناد واملباين واألعم من وجه ال جيوز االستناد هبام وال قال املرعشى ) قوله وان يكن أخص الـخ(شيخنا  ابرت فسندك القائل مل الجيوز الخ باطل لكن قال هكذا فسندك القائل مل الجيـوز الـخ باطـل اهــ فهو فيجيب املعلل كلام قال النبى صىل اهللا عليه وسلم كل امر ذى بال اليبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم النسلم ان كل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة مل الجيوز ان اليكون مأمورا عـن جانـب الرشـع ملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فيقول السائل مانعا لكـرباه بال ينبغى تصديره بالبسباطل مثال آخر ان يقول املعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره  بالبسملة النه امر ذو بال وكل امـر ذى فسندك القائل مل الجيوز ان يكون العامل قديام باطل لكن كان العامل متغريا فسندك القائل مل الجيوز الخ مل قديام باطـل او يقـول كلـام كـان العـامل متغـريا فالعامل حادث فسندك القائل مل الجيوز ان يكون العاسندك القائل مل الجيوز ان يكون العامل قديام باطل بل العامل حادث النـه متغـري وكـل متغـري حـادث فيقول السائل مانعا لصغراه النسلم ان العامل حادث مل الجيوز ان يكون العـامل قـديام فيجيـب املعلـل دث له حمدث فالعامل له حمـدث اإلفادة مثال ذلك ان يقول املعلل العامل له حمدث النه حادث وكل حااى بدليل يدل عىل بطالنه اهـ منهل ) قوله فيدفع(املمنوع فيثبت عينه الستحالة ارتفاع النقيضني اهـ واملراد انه مساو لنقيض املمنوع اهـ احلاشية قال املرعشى الن بابطاله يبطـل نقـيض ) قوله مساويا ( 
قولـه (ل اإلفـادة اى منع السائل مقدمة الدليل اى باقامة الدليل عىل خالفها اهــ منهـ) قوله واملنع(  غصبا اذا مل يستدل املعلل عىل  اقامة الدليل عىل تلك املقدمة اى حمل كون منع السائل املقدمة بالدليلنعم يتوجه ذلك أي منع السائل املقدمـة بالـدليل بعـد بانسان النه حجر والشىء من احلجر بانسان هذا الشبح ضاحك النه انسان وكل انسان ضاحك فيقول السائل النسلم انه انسـان بـل هـو لـيس الغصـب ان يقـول املعلـل  مثالللبعض منهم وهو مــــوالنا ركن الدين العميدي اهـ منهل اإلفادة عىل املعلل أن جييب عنه واملحققون قالوا انه غري مسموع واملحققون قالوا انه غري مسموع اهـ خالفا قال املرعشى ألن االستدالل منصب املعلل وقد غصبه السائل واختلف يف انه مسموع جيب )غصب
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 فاعرف يأيت   فيه النقض  فإن     إال  خفا التعريف عن معرف القيل  ــــاءونحوه   مثل   خف    بالتطويل جيوز  النقص    وال ينبذا لن  واضحا الدليل  كان    إذا     إال     ر    ــمكاب  ألنه     يلغى  بل    من   قـرره  لقول      يصغى فإن  خال  عنه  فليس  قبوله    عن      ينبئ    بشاهد      كله   الدليل والثان   إبطال    ***  واهللا اعلم ج هذا الشبح انسان اهـ شيخناانسان النه متعجب وكل متعجب انسان ينتثم يقول السائل دليلك هذا وان دل عىل صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا الشـبح ليس بانسان وكل ما ليس بانسان ليس بكاتب ويثبت الصغرى بانه حجر واليشء من احلجر بانسان مثال ذلك ان يقول املعلل هذا الشبح ليس بكاتب النه  مناقضة عىل طريق املعارضة اهـ منهل اإلفادةغصبا بل يسمى معارضة اذ تقرر لدهيم ان املعارضة اما ىف املدعى واما ىف املقدمة وهى هذه وتسـمى تلك املقدمة املمنوعة بخالف ما اذا كان املنع املذكور بعد استدالل املعلل عىل تلك املقدمة فاليسمى 
وقد يقيد باإلمجايل وأما إذا قيد بالتفصـييل فيكـون بمعنـى املناقضـة اهــ أي النقض ) قوله والثانى(  ه منحرصـ ىف أي يدل عىل فساده قال منال عمر زاده واملشهور ان شاهد) قوله ينبئ عن قبوله(البهتى  قال السـيد ) خال الـخقوله فان (جمهول الصفة مع انه صحيح فقد ترك السائل قيد املبيعة اهـ شيخنا ه فهو باطل ووجه اجلريان ان تـزوج امـرأة غائبـة اخر متخلفا عند حكم املدعى وكل دليل هذا شأنجمهول الصفة بيعه فاسد ينتج بيع الغائب فاسد فيقول السائل دليلك هذا باطل النه جـار ىف مـدعى ما تقدم ذكره ومثال الثانى ان يقول شافعى بيع الغائب فاسد النه مبيع املجهول الصـفة وكـل مبيـع والثانى يسمى نقضا مكسورا مثال االول  دليل املعلل بعض االوصاف فاالول يسمى نقضا مشهوراعىل دليل املعلل اما ان يورد دليل املعلل برمته اليرتك منه شيئا مما فيه من االوصاف واما ان يرتك من النه مستلزم للتسلسل وهو حمال وكل ما يستلزم املحال فهو حمال واعلم ان السائل حني يورد النقض فيقول دليلـك هـذا باطـل  املعلل احلد له تعريف النه تعريف وكل تعريف له تعريف فنقضه السائلاحلوادث اليومية اثر القديم مع اهنا حادثة بالبداهة ومثال النقض بشاهد االستلزام للمحال ان يقول جار ىف مدعى اخر متخلفا عنه حكم املدعى وكل دليل هـذا شـأنه فهـو باطـل ووجـه التخلـف ان دليلك هذا باطل النه الفالسفة العامل قديم النه اثر القديم وكل ما هو اثر القديم قديم فيقول السائل بشاهد التخلف او االستلزام للمحال مثال النقض بشـاهد التخلـف ان يقـول املعلـل عـىل مـذهب فالنقض ىف عرفهم ان يمنع السائل نفس الـدليل امرين احدمها التخلف واآلخر استلزام الفساد اهـ  ى زاده واما منعه بالشاهد فهو مكابرة غري مسموعة اتفاقا قال طاش كرب) قوله النه مكابر( الرشيديةيسمع النقض من غري شاهد بخالف املناقضة اهـ الرشيفية اى فاهنا تسـمع مـن غـري شـاهد اهــ  ال فاذا كان الدليل واضح الفساد فال يكـون ابطالـه بـال شـاهد  أي) قوله اال اذا كان الدليل الـخ( اهـ  وهو أن يكون اللفظ زائد عىل اصل املراد وال يكون الزائد متعينا اهـ اآلمدي ) قوله التطويل(مكابرة  قال املرعشى وههنا استثناء ) قوله إال  خفا التعريف الخ(مما يزيل حسنه ال صحته  أي) قوله ونحوه(  لامتقال فاعنقد  ادعى  وذا  ا    ا  ـمـأثبت   ر أو   بدليل  آخ شاهد فليأت   باملنع   بنفي       هذا النقض  فإن  أراد  دفع   ***  واهللا اعلم اهـ وهو أن يكون التعريف أخفى من املعرف يبطله
حكم املدعى مثال ذلك أن يقول املعلل الكوحـول نجـس ألنـه مسـكر وكـل مسـكر نجـس ينـتج ون هذا الدليل متخلفا عنه يكون هذا الدليل جاريا يف مدعى آخر وتقرير منع التخلف ال نسلم أن يكبمنع الكربى بل بمنع الصغرى اما بمنع اجلريان أو بمنع التخلف اهـ وتقرير منع اجلريان ال نسلم أن قال املرعشى وال جياب عن هذا الـنقض ) قوله إ فليأت باملنع بنفي شاهد(أي املعلل ) قوله فإن أراد( 
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قوله أو (كان اهـ شيخنا احلشيش ألين مل أرد بالنجس معناه املشهور ولكنني أردت به احلرمة كائنا ما املسكر املائع أو مانعا للتخلف فقال ال نسلم أن يكـون هـذا الـدليل متخلفـا عنـه حكـم املـدعى يف املعلل مانعا للجريان فقال ال نسلم أن يكون هذا الدليل جاريا يف احلشـيش كيـف واملـراد باملسـكر جس فيجيب املدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ووجه اجلريان ان احلشيش مسكر مع انه ليس بنالكوحول نجس فنقضه السائل فقال دليلك هذا باطل ألنه جار يف مدعى آخر متخلفـا عنـه حكـم  قال املرعشى وقد جياب عن النقض مطلقا بإثبات املدعى املنقـوض دليلـه ) بدليل آخــــرأثبت الخ لعـدم تصـحيحه قال املرعشى وهذا إفحام من وجه اهــ أي )قوله وذا  انتقال فاعلام(اهـ بدليل آخر  لكوحول نجس ألنه مخر وكل مخـر عند النقض املذكور اأن يقول املعلل مثال ذلك للدليل املنقوض   خالف قول ذي التعليلعىل      يل ـالدل      إقامة      وثالث ***  واهللا اعلم اهـ شيخنانجس ينتج الكوحول نجس 
أي فاملعارضة هي إقامة الدليل عىل ) قوله إقامة الدليل عىل خالف الخ(أي املعارضة ) قوله وثالث(  سائل املعارض رؤيـة اهللا تعـاىل جـائزة الهنـا منفيـة ىف وكل شىء هذا شأنه فهو غري جائزة فيقول ال "التدركه االبصار"ذلك ان يقول املعلل رؤية اهللا تعاىل غري جائزة الهنا منفية ىف القرآن بقوله تعاىل ىف الصورة احتاد الدليلني شكال ورضبا ان كانا اقرتنيني واحتادمها وضعا ورفعا ان كانا استثنائيني مثال ئيني واملراد بالعينية احتاد الدليلني ىف احلد الوسط ان كانا اقرتنيني وىف املقدمة االستثنائية ان كانا استثناوصورة تسمى تلك املعارضة قلبا ومعارضة عىل سبيل القلب اهـ الولدية واملـراد بالعينيـة ىف املـادة رضة بالغري فاالقسام ستة اهـ اآلمدى الن دليل املعارض ان كان عني دليل املعلـل مـادة اباملثل واملعاملعارضة ىف املدعى واملعارضة ىف املقدمة تنقسم اىل ثالثة اقسام وهى املعارضـة بالقلـب واملعارضـة الشبح انسان النه متعجب وكل متعجب انسان ينتج هذا الشبح انسان اهـ شيخنا وكل منهام اى من دليلك هذا وان دل عىل صحة ما ادعيت لكن عندى دليـل ينفيـه وهـو ان هـذا  بانسان فقال السائلالنه ليس بانسان وكل ما ليس بانسان ليس بكاتب واثبت الصغرى بانه حجر والشىء مـن احلجـر املدعى ظاهر اهـ اآلمدى واما مثال املعارضة ىف املقدمة كام اذا قال املعلل هذا الشـىء لـيس بكتـاب علل بعد اثبات املعلل تلـك املقدمـة اهــ الولديـة ومثـال املعارضـة ىف السائل خالف مقدمة دليل املان يثبت السائل خالف مدعى املعلل بعد اثبات املعلل مدعاه واىل املعارضة ىف املقدمة وهى ان يثبت زنجى ينتج هذا الشىء زنجى اهـ شيخنا ثم ان املعارضة تنقسم اىل قسمني املعارضة ىف املدعى وهـو نه انسان من بالد احلبشة وكل انسان من بالد احلبشـة فيقول دليلك الخ وهو ان هذا الشىء زنجى الالشىء ضاحك النه متعجب وكل متعجب ضاحك ينتج هذا الشىء ضـاحك او باثبـات االخـص ناطق وكل ناطق انسان ينتج هذا الشىء انسان او باثبات املساوى فيقول دليلـك الـخ وهـو ان هـذا ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا الشىء انسان النه  فيقول دليلك هذا وان دل عىل صحةالشىء الانسان النه حجر وكل حجر الانسان فهو ال انسان فيعارضه السـائل امـا باثبـات النقـيض مثال ذلك ان يقول املعلل هذا اخلصم أو مساوي نقيضه أو أخص مطلقا من نقيضه اهـ منهل اإلفادة هـ الرشيفية واملراد باخلالف أعـم مـن أن يكـون نقـيض مـدعى خالف ما أقام عليه اخلصم الدليل ا يقول الفلسفى العامل قديم النه اثر القديم وكل ما هو اثر القديم قديم فالعامل قديم ثم يقول املعارض او كان عينه مادة اهـ الولدية مثال القسم االول اعنى تغاير املادة والصورة معا ان كان غريه مادة ايضا احلاشية وان كان اى دليل املعارض غريه اى غري الدليل املعلل صورة تسمى معارضة بـالغري سـواء متحدان ىف الصورة لكوهنام من الرضب االول من الشكل االول متغايران ىف املادة لتغاير اوسطهام اهـ انه حادث النه متغري وكل متغري حادث اهـ الولدية فالدليالن وكل ما هو اثر القديم قديم فتعارضه باملعارضة مادة وعينه صورة تسمى معارضة باملثل كان يقول الفلسفى العامل قـديم النـه اثـر القـديم وكل ركن اليقدر بالربع كغسل الوجه اهـ احلاشية وان كان اى دليل املعارض غـريه اى غـري دليـل ثم يقول الشافعى معارضا مسح الرأس ىف الوضؤ ركـن اقل ما يطلق عليه اسم املسح كغسل الوجه الرأس ىف الوضؤ ركن وكل ركن اليكفى اقل ما يطلق عليه اسم املسح ينتج مسح الـرأس اليكفـى وكل شىء هذا شأنه فهو جائز مثال ثان ان يقـول احلنفـى مسـح  "التدركه االبصار"القرآن بقوله 
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م مثلـه فالـدليالن متحـدان مـادة متخلفـان صـورة موجودا او معدوما لكن كان التاىل باطال فاملقـدفيعارضه السائل فيقول لوكان العامل قديام مل يكن الشىء الذى يستلزم وجوده وعدمه حدوث العـامل الفلسفى اذا كان الشىء الذى يستلزم وجوده وعدمه قدم العـامل موجـودا او معـدوما فالعـامل قـديم اجتامع النقيضني وارتفاعهام كان يقول او االدلة التى يمكن ان يستدل هبا عىل مجيع االشياء حتى عىل الثانى اعنى تغاير الصورة فقط ان يستدل املعلل عىل دعواه بمغالطة عامة الورود اى الداللة الفاسدة وصورة الن دليل املعلل من اول الشكل االول والدليل السائل من اول الشكل الثانى ومثال القسـم ن مادة وهو ظاهر العامل ليس بقديم النه اثر املختار والشىء من القديم بأثر املختار فالدليالن متغايرا  يت   ويف  املقام  بحث  قرراأي  أخرا    أو   نقضه   أو   بدليل  باملناقضة   باخلالف   فليأت     املعارضة  ابتغا  ذا أراد  فإن  *** واهللا اعلملتغايرمها وضعا ورفعا اهـ احلاشية 
ال  ءمقدمات دليل املعارض مثال ذلك أن يقول املعلل هذا املاء ما أي منع مقدمة من) قوله باملناقضة(فساد دليله وهو النقض اإلمجايل أو إثبات الدعوى بدليل آخر وهو املعارضة عـىل معارضـة السـائل الواجب عىل املعلل عند توجيه السائل املعارضة منع مقدمة من مقدمات دليـل املعـارض أو إثبـات قـال املرعشـى )قولـه فليـأت الــخ(أي دفعهـا ) غا املعارضـةقوله ذا ابت(أي املعلل ) قوله فإن أراد(  أي بتخلف احلكم أو باستلزامه الفساد اهـ البهتى مثال ذلـك أن يقـول ) نقضهقوله أو (كاملستعمل به الوضوء فمنعه املعلل فقال ال نسلم أن كل ماء طاهر يصح به الوضوء مل ال جيوز انـه ال يصـح بـه الوضوء ألنه ماء طاهر وكل ماء طاهر يصح به الوضوء فهذا املاء ماء يصح  ان هذا املاء ماء يصح بهالوضوء فعارضه السائل فقال دليلك هذا وإن دل عىل ما ادعيت لكن عندي ما ينفي ما ادعيت وهو ال يصـح بـه  ءيصح به الوضوء ألنه ماء متنجس وكل ماء متنجس ال يصح به الوضوء فهذا املاء مـا  القضب  فوق  القمري رنح   ما    والصحب        له آو      حممد  التهامي    للنبي    الصالة     بعد     المــالس     مع    هللا    واحلمد  املجال   ذا  أهل عن  غربتي مع     استعجال   عىل   نظمته    فقد  وليصفحا     هلا       تأمل     بعد     فليصلحا ومن يصادف هفوة  صافيا    العاملني     رب   بحمد     وافيا   فجاء    رمت    ما  وتم  تعسف  بال   مقصود   الفن    ذا    يف   فهو لالعرتاض  وإن يكن  النظار     مذهب    فليس    يايت     لالستفسار   إن    السؤال    ثم  إلزاما      عرفهم    يف     وسائل     إفحاما   دعوا     مدع    فعجز  ررهــح    ما   منهام   كل وذكر     املناظرة      هناية      لدى      ثم  *** واهللا اعلم جمموع الدليلني أقوى من دليل واحد اهـ اآلمديللمعلل أقوى من دليل املعارض بوجه من الوجوه ولو سلم انه ليس بـأقوى منـه فيجـوز أن يكـون عند معارضة السائل واجلواب عنه أن يقال ال نسلم انه ال فائدة فيه إذ جيوز أن يكـون الـدليل الثـاين يف إثبات الدعوى بـدليل آخـر دليل السائل املعارض كام يعارض دليله األول وذلك ظاهر فال فائدة وتقريره أن الدليل الثاين للمعلل هنا يعارضه أي ) ويف املقام بحث قرراقوله (ماء ال يصح به الوضوء هذا املاء ماء ال يصح به الوضوء ألنه ماء مستعمل وكل ماء مستعمل ال يصح به الوضوء فهذا املـاء يت وهـو أن عارضه السائل فقال دليلك وإن دل عىل ما ادعيت لكن عندي ما ينفى ما ادعالوضوء فال يصح به الوضوء ألنه ماء متنجس وكل ماء متنجس ال يصح به الوضوء فهذا املاء ماء ال يصح به أي يثبت الدعوى مثال ذلك أن يقول املعلل هذا املاء ماء ) قوله أو بدليل أخرا يايت(يصح به الوضوء عنه حكم املدعى وكل دليل هذا شأنه باطل ووجه اجلريان ان املاء املسـتعمل مـاء طـاهر مـع انـه ال نقضه السائل فقال دليلك هذا باطل ألنه جار يف مدعى آخـر متخالفـا املاء ماء ال يصح به الوضوء فاملاء ماء ال يصح به الوضوء ألنه ماء متنجس وكل ماء متنجس ال يصح به الوضوء فهذا  املعلل هذا
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قولـه (وعجز املعلل يسمى يف العرف إفحاما وعجز السائل إلزاما اهـ  جريان البحث إىل غري النهايةاملعلل عن دفع اعرتاض السائل أو إىل عجز السائل عن االعرتاض عىل جـواب املعلـل إذ ال يمكـن قال املرعشى ثم ان البحث بني املعلل والسائل إمـا أن ينتهـي إىل عجـز ) قوله ثم لدى هناية املناظرة( د اللفظ أو عن وجه الرتكيب أو عن تفصيل املجمل وهذا ليس داخال يف املناظرة وال بأس بذلك عنـان السؤال قد يكون بمعنى االعرتاض فذا سؤال املناظرين وقد يكون بمعنى االستفسار عـن معنـى قال املرعشى ثم ) ثم السؤال إن لالستفسار الـخ(إىل مفعوله وكذا إلزام السائل اهـ املرعشى املصدر الزم املعلل السائل أي جعله ملزما ويقال السائل ملزم بفتح الزاى فإضافة اإلفحام إىل املعلل إضافة يقـال ) قولـه إلزامـا(يقال أفحم السائل املعلل ويقال املعلل مفحم بفتح احلاء اهـ املرعشى ) إفحاما ومـن ( لعـدم صـدق تعريفهـا عليـه اهــ اآلمـديأي ) فليس مذهب النظار(خفاء املسؤل عنه اهـ   تم والسالم الصالة عىل صاحبها ازكى  اهلجرة من  رينوثالثة وعشــواربعامئة  سنة الف اخلميس بشهر مجادي االوىل ومــالدين قال جامعه قد تم تسويده ظهر ي اله وصحبه امجعني والتابعني هلم باحسان اىل يوم وآخرا وصىل اهللا عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آب واحلمد هللا اوالواهللا اعلم بالصواب واليه املرجع وامل   واهللا اعلم عىل السلم يكون أهال لذلك اهـ القويسنىهذا إذن من املصنف ملن رأى خلال أن يصلحه بعد التأمل وإمعان النظر ملن ) يصادف هفوة فليصلحا


